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Předmluva

Tento dokument (EN 13103:2009+A2:2012) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256
„Železniční aplikace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do ledna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN a/nebo CENELEC nejsou povinny některá nebo všechna taková patentová práva zjišťovat.

Tento dokument zahrnuje změnu 1 schválenou CEN 2010-09-14 a změnu A2 z 2012-06-03.

Tento dokument nahrazuje #EN 13103:2009+A1:2010$.

Začátek a konec textu doplněného nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami ! "
a # $.

!Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN/CENELEC/ETSI Evropskou



komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU
2008/57ES."

!Vztah ke směrnici EU 2008/57ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto
dokumentu."

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Makedonské Republiky bývalé Jugoslávie, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska,
Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska
Švýcarska a Turecka.

Úvod

Nápravy železničních vozidel byly prvními součástmi vlaků, u kterých se projevily problémy související
s únavovou pevností materiálu.

Pro konstruování těchto náprav byly před mnoha lety vyvinuty specifické metody. Tyto metody byly
založené na poznatcích z chování náprav v provozu v kombinaci se zkoumáním poruch
a laboratorními únavovými zkouškami, s cílem charakterizovat a optimalizovat konstrukční provedení
a materiály náprav.

Jedna z evropských pracovních skupin pod záštitou UIC začala počátkem 70. let tyto metody
harmonizovat. To vedlo ke vzniku dokumentu ORE vhodného pro konstruování náprav železničních
vozů, který byl následně zapracován do národních norem (Francie, Německo a Itálie) a potom převzat
do vyhlášky UIC.

Bibliografie obsahuje odkazy na dokumenty týkající se uvedené problematiky. Popsaná metoda je do
značné míry založena na konvenčním zatěžování a pro výpočet napětí využívá teorii nosníků.
Doporučení pro tvar a namáhání jsou odvozena z laboratorních zkoušek, přičemž výsledky jsou
potvrzeny mnoholetým provozem v různých železničních systémech.

Tato norma je z velké části založena na uvedené metodě, která byla zdokonalena a její rozsah použití
rozšířen.

1 Předmět normy

Tato norma:

1) definuje síly a momenty, které se musí brát v úvahu z hlediska hmotností a podmínek brzdění;

2) uvádí způsob výpočtu napětí vně uložených náprav;

3) předepisuje nejvyšší přípustná napětí oceli jakosti EA1N, definované v EN 13261;

4) popisuje metodu stanovení nejvyšších přípustných napětí ocelí dalších jakostí;

5) stanovuje průměry různých částí nápravy a doporučuje přednostní tvary a přechody pro zajištění
dostatečných provozních vlastností.

Tato norma platí pro:



6) plné i duté nápravy železničních kolejových vozidel používaných pro přepravu osob a nákladu;

7) nápravy definované v EN 13261;

8) všechny rozchody.

Tato norma platí pro nápravy montované na kolejová vozidla určená k provozu v normálních
evropských
podmínkách. Pokud existují pochybnosti o tom, zda provozní podmínky jsou normální, je nutné před
použitím této normy stanovit, zda se pro stanovení nejvyšších přípustných napětí musí použít
přídavný konstrukční činitel. Výpočet dvojkolí pro zvláštní případy použití (např. u strojů pro
pěchování/podbíjení/vyrovnávání) je možné podle této normy provádět pouze pro zatížení náprav při
jízdě vozidla vlastní silou nebo při zapojení do vlaku. Tato norma neplatí pro případy zatěžování
náprav při pracovním cyklu. Takové případy se propočítávají samostatně.

Pro železniční vozidla lehké konstrukce a tramvaje se mohou používat jiné normy nebo dokumenty,
které se dohodnou mezi zákazníkem a dodavatelem.

Nápravy běžných dvojkolí motorových podvozků a lokomotiv se analyzují podle požadavků EN 13104.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


